„Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”
LIFEciconiaPL LIFE15 NAT/PL/000728
UMOWA NR ……../
zawarta w dniu …………….. r. w Białymstoku
pomiędzy:
POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………….
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji:
Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
NIP 543-11-81-345, REGON 050040006,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
……………………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu otwartego znak 11/BOCIAN2/2017, prowadzonego w oparciu o
Regulamin Postępowań o Zamówienia prowadzone przez PTOP oraz o przepisy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/WE, została zawarta umowa na:
Dostawa pojazdu specjalnego z napędem 4x4 z zamontowanym podnośnikiem koszowym
będącego częścią projektu: „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” nr LIFE15
NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków programu LIFE oraz
Vogelschutz Komitee e.V., dalej „Projekt”, o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych: pojazdu specjalnego - producent …………………,
model …………………………………, rok produkcji ………… z zamontowanym podnośnikiem koszowym:
producent …………………, model …………………………………, rok produkcji …………………. w
miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Białegostoku, dalej zwane „pojazdem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy stanowiące
integralną część niniejszej umowy.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy.
4. W ramach obowiązków wynikających z umowy Wykonawca zapewni w dniu odbioru pojazdu, szkolenie
dwóch pracowników Zamawiającego dotyczące obsługi pojazdu. Przeprowadzenie szkolenia zostanie
pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego w protokole odbioru.
5. Wykonawca w dniu odbioru pojazdu dostarczy jego dokumentację w języku polskim, która obejmuje:
1) Dokumentację techniczno-ruchową pojazdu;
2) Parametry techniczne pojazdu;
3) Instrukcje obsługi i konserwacji pojazdu i urządzeń towarzyszących;
4) Książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu;
5) Książkę przeglądów serwisowych z harmonogram przeglądów okresowych wymaganych przez
wykonawcę i przepisy obowiązującego w tej materii prawa;
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6) Katalog standardowych czasów napraw;
7)

Świadectwo homologacji;

8) Deklarację zgodności WE (oznakowanie CE), lub inne równoważne,
9) Komplet dokumentów potwierdzających zarejestrowanie pojazdu, co zostanie dokonane na
podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa;
10) Decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji wraz z księgą
rewizyjną z UDT, uzyskaną na podstawie stosownego upoważnienia Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji umowy – dostawa pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym,
zarejestrowanego oraz dopuszczonego do eksploatacji przez UDT – 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
§3
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Odbiór pojazdu obejmuje:
 sprawdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym oraz
zgodności zaoferowanych warunków technicznych, eksploatacyjnych i wyposażenia,
 sprawdzenie dokumentacji technicznej, dokumentów gwarancyjnych, dokumentów potwierdzających
rejestrację pojazdu oraz dokumentów potwierdzających rejestrację w Urzędzie Dozoru Technicznego.
- uruchomienie i przeprowadzenie jazdy próbnej pojazdu z prezentacją pracy podnośnika koszowego
oraz szkolenie z obsługi pojazdu dwóch pracowników Zamawiającego.
2. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez uwag i
zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego dołączone będą dokumenty wymienione w §
1 ust. 5. Protokół zdawczo-odbiorczy, w którym będzie potwierdzone m.in. przeprowadzenie szkolenia,
stanowi podstawę wystawienia faktury.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub wad, Wykonawca stosownie do
okoliczności usunie wady lub usterki, lub dostarczy nowy, wolny od wad przedmiot umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
4. Niespełnienie przez Wykonawcę postanowień ust. 3, lub niedotrzymanie określonych na jego podstawie
terminów będzie równoznaczne z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
5. Osobami upoważnionymi do reprezentacji stron przy realizacji umowy są:
po stronie Zamawiającego: Adam Zbyryt (koordynator projektu LIFE Dolina Biebrzy) email:
azbyryt@ptop.org.pl, tel 85 664 22 55.
po stronie Wykonawcy: ................................................................................................
6. Osoby wymienione w ust. 5 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych
informacji, podpisywania dokumentów związanych z odbiorem przedmiotu umowy i rozliczeniami,
podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do
prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, zgłaszania ewentualnych wad i usterek.
§4
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
2

„Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”
LIFEciconiaPL LIFE15 NAT/PL/000728
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie:
a) za dostawę pojazdu specjalnego z napędem 4x4 z zamontowanym podnośnikiem koszowym: Cena
netto: ................................................zł Cena brutto: ...............................................zł, (słownie:
........................................................................................................................) stawka VAT …%,
b) za wykonanie wszystkich obowiązkowych przeglądów serwisowych pojazdu w okresie gwarancji:
Cena netto: ................................................zł Cena brutto: ...............................................zł, (słownie:
........................................................................................................................) stawka VAT …%
c) łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości zamówienia wynosi (suma cen z lit a i b):
Cena netto: ................................................zł Cena brutto: ...............................................zł, (słownie:
........................................................................................................................) stawka VAT …%.
2. Ceny poszczególnych przeglądów gwarancyjnych zawarte są w Załączniku nr 1 do umowy. Zawierają
one koszty dopuszczonych przez producenta pojazdu i podnośnika koszowego materiałów
eksploatacyjnych użytych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych. Koszty dojazdu serwisu do
miejsca eksploatacji pojazdu obciążają Wykonawcę.
3. Adres serwisu pojazdu i podnośnika koszowego…………………………………………………………, nr tel,
email………………………………………………………..
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu dostawy pojazdu zostanie przekazane przelewem, w
terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,
na rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………………………………….
5. Wynagrodzenie należne za poszczególne wykonane przeglądy serwisowe będzie przekazane
przelewem w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi koszty i ryzyko przetransportowania i rozładunku oraz inne niezbędne koszty
związane z dostawą i uruchomieniem pojazdu u Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP;
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony środowiska i
przepisów BHP w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§6
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony pojazd specjalny z napędem 4x4 z
zamontowanym podnośnikiem koszowym na okres … miesięcy bez limitu kilometrów.
2. W okresie gwarancji jakości wszelkie usterki usuwane będą przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia
za dostawę pojazdu.
3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości, jeżeli Wykonawca nie przedłoży do protokołu
odbioru odrębnego dokumentu gwarancji.
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4. Okres gwarancji jakości biegnie od dnia podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru pojazdu.
5. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia pisemnego o wadach lub usterkach pojazdu
bezzwłocznie, najpóźniej w terminie do 48 godzin od dnia ich wykrycia.
6. Czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki wyniesie nie więcej niż 72 godziny.
7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od następnego dnia
po zgłoszeniu usterki pojazdu, wymienić podlegające reklamacji części na nowe, wolne od wad lub
dokonać innej, niezbędnej naprawy w sposób przewidziany przez producenta.
8. Naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania/przechowywania pojazdu na terenie Białegostoku.
W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia maszyny do
punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia uszkodzonego pojazdu do
punktu przyjmującego reklamacje oraz z punktu przyjmującego reklamacje do miejsca
użytkowania/przechowywania pokrywa w całości Wykonawca.
9. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas, w którym pojazd nie pracuje z powodu
wady / usterki.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji lub błędów
operatorskich, w tym mechanicznych, zawinionych przez użytkownika lub powstałych w skutek
wypadków. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiego zdarzenia i konieczności naprawy –
usunięcia usterki / wady, Zamawiający zleci Wykonawcy za oddzielnym wynagrodzeniem.
11. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczoną maszynę nie wyłącza możliwości
wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
12. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych, zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 500 zł, za każdy przypadek braku lub niezgodnej z umową
realizacji tych obowiązków.
13. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże w ustalonym terminie z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji
jakości Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy pojazdu innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy bez utraty uprawnień gwarancyjnych.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia:
a) w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy,
b) w wykonaniu obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych,
c) w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru, o którym mowa w § 3,
d) w usuwaniu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji za wady, w stosunku do terminów określonych
w § 6 umowy,
w stawce dziennej – 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. c, za każdy dzień roboczy
opóźnienia.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 lit. c.
3. W przypadku, gdy Zamawiający z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę poniesie szkodę, której wysokość przewyższy wartość wszystkich zastrzeżonych w umowie
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i należnych na jej podstawie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu od
Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.
5. W przypadku gdy Wykonawca z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Zamawiającego poniesie szkodę, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za
poniesioną szkodę na zasadach ogólnych.
6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Strony zachowują prawo do dochodzenia
należnych na podstawie umowy kar umownych.
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
dodatkową karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 lit. c umowy.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że Wykonawca w
sposób istotny narusza postanowienia umowy, tj. w szczególności:
1) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów
szczególnych;
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostawy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację
umowy pomimo wezwania Zamawiającego;
3) opóźnień Wykonawcy w dostawie pojazdu w stosunku do terminu wynikającego z umowy o 30 dni;
4) nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, skutkującego
co najmniej dwukrotnie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej o której mowa w § 7 ust. 2 lub
związanych z realizacją obowiązków związanych z przeglądami gwarancyjnymi;
5) rozpoczęto likwidację Wykonawcy;
6) Wykonawca zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą;
7) wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie egzekucyjne, bądź dokonano zajęcia lub obciążenia
majątku Wykonawcy, uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z
uzasadnieniem w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o zaistniałym zdarzeniu stanowiącym
podstawę do odstąpienia.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 3–4 pod warunkiem
uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania obowiązków zgodnie z zawartą umową i udzielenia
mu w tym celu dodatkowego 3-dniowego terminu.
4. Zamawiający może w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w
przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od woli Stron, której nie
można było przewidzieć lub której nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
3. Zmiany nieistotne umowy, w szczególności zmiana osób upoważnionych do realizacji umowy oraz
zmiana adresu (w tym e-mailowego) Stron umowy na potrzeby bieżącej korespondencji i współpracy, nie
wymaga zmiany umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony.
4. Dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług.
5. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
6. Strony dopuszczają możliwość porozumiewania się w formie innej niż forma pisemna, w szczególności
drogą elektroniczną na potrzeby bieżącej współpracy przy wykonywaniu umowy.
7. Strony umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy, będą
współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
8. W przypadku nie osiągnięcia w ciągu 30 dni ugody sprawy sporne na tle wykonania niniejszej umowy
poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
10. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Załączniki do umowy:
1) Oferta Wykonawcy z wykazem cen przeglądów gwarancyjnych.
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